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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 155

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη
Συνέλευση του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
O Προσωρινός Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 2 «Ορισμοί», 20 «Όργανα του
Τμήματος», 21 «Συνέλευση Τμήματος» και τις παρ. 2 και 11 του άρθρου 84 «Τελικές
και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (Α΄114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 3 του άρθρου 29 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού
προσωπικού του ιδρύματος» του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄254)
«Ρυθμίσεις
Υπουργείου
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για
την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και
ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3255/Β΄/15-92017 και ειδικότερα το άρθρο 9 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.,
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Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π.,ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
5. Την υπ’ αριθμ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (Β΄3969) Υπουργική Απόφαση, με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης με
θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των
μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης
εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων
και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του
Ν.4485/2017 (Α΄114)» και ειδικότερα το άρθρο 10 «Ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων»
6. Το ΠΔ 83/84 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει σήμερα
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 22 του Ν. 4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις»
8. Την αριθ. πρωτ. 74/28-02-2019 (ΑΔΑ:64ΓΦ469Β7Ξ-0ΤΡ) Προκήρυξη για την
ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Γενικού Τμήματος Λάρισας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 122/07-03-19 αίτηση υποψηφιότητας του Δημήτρη
Καλογιάννη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Λάρισας
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 134/08-03-19 αίτηση υποψηφιότητας της Μαρίνας
Λαμπρονίκου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του του Γενικού Τμήματος Λάρισας
11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1534/19/ΓΠ/31-01-2019 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με τον ορισμό του Μπάτη Νικολάου ως
Προσωρινός Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος Λάρισας
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη,
αποτελούμενη από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Γενικού Τμήματος Λάρισας, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας
στις 27 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη, για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή
του των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση
του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δολαπτσής Απόστολος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
2. Ηλιούδης Νικόλαος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
3. Ακριβούλης Σπυρίδων, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δήμος Χρήστος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
2. Κουλουκτσής Ιωάννης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
3. Πλατής Ηλίας, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο Δολαπτσής Απόστολος, μέλος Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γενικού Τμήματος Λάρισας, ο οποίος
είναι το αρχαιότερο μέλος μεταξύ των ορισθέντων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.
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Η Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων, εξετάζει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, καθώς και αν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από τη συγκρότησή της, αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων στον ιστότοπο του
Ιδρύματος, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα των εκλογών, το
ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Τμήματος και το γνωστοποιεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα με
την ανάρτηση σχετικού πίνακα στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.
Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος. Είναι αρμόδια να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά την εφαρμογή
των διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 8
της αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον ιστοχώρο του Ιδρύματος.

O ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
(*)
Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ

*: Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο του Τμήματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Οριζόμενους στην απόφαση
- Γραμματεία Πρύτανη
(με ηλεκτρονική επιστολή)

